
  

                                                                                        

  

RREEGGUULLAAMMIINN   Konkursu Fotografii  

 Miejsca pamięci narodowej w obiektywie 

 

1. Organizatorem  Konkursu Fotograficznego „Miejsca pamięci narodowej w obiektywie” jest  

Nauczycielka historii pani Katarzyna Niezgoda. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  i zgodnie             

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

3. Celem przyświecającym konkursowi jest: 

- zainteresowanie miejscami pamięci związanymi z walkami o niepodległość Polski do       

1989 r., a także propagowanie edukacji historycznej, 

- upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 

- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowani. 

4. W konkursie biorą udział uczniowie z  klas VII szkoły podstawowej II, III gimnazjum.  

5. Oddanie  prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 



Przepisy dotyczące prac 

Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko 

własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika 

wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp.;  

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej. 

Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę. 

Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, 

którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód        

i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez 

Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie 

Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie.  

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 

również z niego wyłączonych. 

 

 

 



Terminarz 

Termin oddania prac upływa z dniem 24 października 2017 r. 

Organizator powołuje Jury Konkursu. 

Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31.10.2017 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak                  

i przyznawania miejsc ex equo. 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 10.11.2017 r. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas uroczystego apelu z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2017 r. 

Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego a także do 

wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 

Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 

materiałach promocyjnych. 

                                                                              

   Katarzyna Niezgoda 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


